
Kód Název Cena jednotky Počet jednotek Částka celkem Měrná jednotka

1 Celkové způsobilé výdaje 15 462 169,32

1.1 Výdaje na přímé aktivity 564 039,90 14 100 997,42

1.1.1

Výdaje na přímé aktivity - investiční (nad 40 tis. 

Kč HIM a 60 tis. Kč NHIM) 3 509 901,00

1.1.1.1 Stroje a zařízení 3 509 901,00

1.1.1.1.1
Trenažér (kolotoč) pro koně včetně montáže a 

instalace
783 289,00 1,00 783 289,00 kus

1.1.1.1.2 Kočár pro výuku vozatajství 130 000,00 1,00 130 000,00 kus

1.1.1.1.3 TC kit osvětlovací do mikrobiologické lab. 169 000,00 1,00 169 000,00 kus



1.1.1.1.4
Reverzní osmóza s tlakovací nádobou a regulací 

včetně dopravy a montáže
66 000,00 1,00 66 000,00 kus

1.1.1.1.5 Anatomický model - simulátor pro těžké porody 1 426 711,00 1,00 1 426 711,00 kus

1.1.1.1.6

Sada anatomických modelů - kráva - simulátor 

inseminace a injekční simulátor vč. 1 sady 

náhradních dílů a dopravy

255 000,00 1,00 255 000,00 sada

1.1.1.1.7 Přívěs na přepravu koní 287 501,00 1,00 287 501,00 kus

1.1.1.1.8 Mobilní laboratoř 59 100,00 4,00 236 400,00 kus

1.1.1.1.9 Rozkládací model prasete 156 000,00 1,00 156 000,00 kus

1.1.1.2 Hardware a osobní vybavení 0,00

1.1.1.3 Nehmotný investiční majetek 0,00

1.1.2 Výdaje na přímé aktivity - neinvestiční 10 591 096,42

1.1.2.1 Osobní výdaje 5 638 496,42

1.1.2.1.1 Platy, odměny z dohod a autorské příspěvky 4 306 560,00

1.1.2.1.1.1 Platy 612 000,00

1.1.2.1.1.1.9 Speciální pedagog 17 000,00 36,00 612 000,00 úvazek 

1.1.2.1.1.2 DPČ 2 755 620,00

1.1.2.1.1.2.1 Odborný garant projektu 380,00 1 152,00 437 760,00 hodina



1.1.2.1.1.2.2 Koordinátor CS 380,00 2 808,00 1 067 040,00 hodina

1.1.2.1.1.2.4 Lektor 255,00 2 076,00 529 380,00 hodina

1.1.2.1.1.2.7 Metodik 380,00 1 080,00 410 400,00 hodina

1.1.2.1.1.2.11 IT specialista 270,00 1 152,00 311 040,00 hodina

1.1.2.1.1.3 DPP 938 940,00

1.1.2.1.1.3.2 Koordinátor CS 380,00 300,00 114 000,00 hodina

1.1.2.1.1.3.3 Odborný lektor 300,00 90,00 27 000,00 hodina

1.1.2.1.1.3.4 Lektor 255,00 2 508,00 639 540,00 hodina

1.1.2.1.1.3.5 Lektor junior 200,00 792,00 158 400,00 hodina

1.1.2.1.1.4 Autorské příspěvky 0,00

1.1.2.1.2 Pojistné na sociální zabezpečení 951 598,32

1.1.2.1.2.1 Pojistné na sociální zabezpečení z platů a DPČ 835 169,76

1.1.2.1.2.2 Pojistné na sociální zabezpečení z DPP 116 428,56

1.1.2.1.3 Pojistné na zdravotní zabezpečení 345 338,10

1.1.2.1.3.1 Pojistné na zdravotní zabezpečení z platů a DPČ 303 085,80

1.1.2.1.3.2 Pojistné na zdravotní zabezpečení z DPP 42 252,30

1.1.2.1.4 FKSP 20 000,00

1.1.2.1.5 Jiné povinné výdaje 15 000,00

1.1.2.1.5.1 Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele 15 000,00 1,00 15 000,00

1.1.2.2 Cestovní náhrady 0,00

1.1.2.3 Hmotný majetek a materiál 3 725 300,00

1.1.2.3.1 HW a osobní vybavení 2 496 400,00



1.1.2.3.1.1 PC 25 400,00 22,00 558 800,00

1.1.2.3.1.2 Dataprojektor 12 800,00 22,00 281 600,00

1.1.2.3.1.3 Notebooky do odborných učeben 27 600,00 60,00 1 656 000,00

1.1.2.3.2 Stroje a zařízení 222 400,00

1.1.2.3.2.1 Studentský mikroskop 13 900,00 16,00 222 400,00 kus

1.1.2.3.3 Materiál 1 006 500,00

1.1.2.3.3.1 Spotřební materiál - výukové bloky MŠ 1 500,00 15,00 22 500,00 výukový blok

1.1.2.3.3.2 Spotřební materiál - projektové dny pro ZŠ 8 000,00 15,00 120 000,00 projektový den

1.1.2.3.3.3 Spotřební materiál - výukové kempy pro ZŠ 20 000,00 6,00 120 000,00 výukový kemp

1.1.2.3.3.4 Spotřební materiál - badatelské kempy ZŠ 10 000,00 3,00 30 000,00 badatel.kemp

1.1.2.3.3.5 Spotřební materiál - biologický kroužek 2 000,00 30,00 60 000,00 měsíc

1.1.2.3.3.6 Spotřební materiál - kroužek Mladý farmář 8 000,00 30,00 240 000,00 měsíc



1.1.2.3.3.7 Spotřební materiál - chovatelský kroužek 8 000,00 30,00 240 000,00 měsíc

1.1.2.3.3.8 Spotřební materiál - badatelský kroužek 3 000,00 30,00 90 000,00 měsíc

1.1.2.3.3.9 Sada metodik pro speciálního pedagoga 5 000,00 1,00 5 000,00 sada

1.1.2.3.3.10 Sada pomůcek pro podporu mat. gram. 10 000,00 1,00 10 000,00 sada

1.1.2.3.3.11 Spotřební materiál - Evropský den jazyků 3 000,00 3,00 9 000,00 den jazyků

1.1.2.3.3.12 Spotřební materiál - letní jazyková škola ZŠ 10 000,00 3,00 30 000,00 letní jaz.škola

1.1.2.3.3.13 Spotřební materiál-odpolední jazyková škola 5 000,00 6,00 30 000,00 odpol.jaz.škola

1.1.2.4 Nehmotný majetek 492 000,00

1.1.2.4.1 MS Office 6 000,00 82,00 492 000,00 počet SW

1.1.2.6 Nákup služeb 472 500,00

1.1.2.6.1 Outsourcované služby 472 500,00

1.1.2.6.1.1 Doprava žáků MŠ na školní hospodářství 3 000,00 3,00 9 000,00 exkurze

1.1.2.6.1.2 Doprava - exkurze letní kempy pro ZŠ 5 000,00 6,00 30 000,00 exkurze

1.1.2.6.1.3 Zajištění exkurzí (vstupné) letní kempy ZŠ 150,00 90,00 13 500,00 žák

1.1.2.6.1.4 Doprava - exkurze badatelské kempyZŠ 5 000,00 3,00 15 000,00 exkurze

1.1.2.6.1.5 Zajištění exkurzí (vstupné) badatelský kemp 100,00 45,00 4 500,00 žák

1.1.2.6.1.6 Doprava - exkurze kroužky ZŠ 3 000,00 12,00 36 000,00 exkurze



1.1.2.6.1.7 Doprava - exkurze žáků SŠ 10 000,00 30,00 300 000,00 exkurze

1.1.2.6.1.8 Zajištění exkurzí (vstupné) žáci ZŠ 100,00 300,00 30 000,00 žák

1.1.2.6.1.9 Zajištění exkurzí (vstupné) letní jaz.škola ZŠ 100,00 45,00 4 500,00 žák

1.1.2.6.1.10 Doprava do partnerské školy 30 000,00 1,00 30 000,00 exkurze

1.1.2.6.2 Nájem a leasing 0,00

1.1.2.6.3 Správní a jiné poplatky 0,00

1.1.2.7 Přímá podpora 262 800,00

1.1.2.7.1 Občerstvení žáků - výukové bloky MŠ 30,00 300,00 9 000,00 žák

1.1.2.7.2 Občestvení žáků - projektové dny pro ZŠ 80,00 1 080,00 86 400,00 žák

1.1.2.7.3 Občerstvení žáků - letní kempy pro ZŠ 160,00 450,00 72 000,00 den*žák

1.1.2.7.4 Občerstvení žáků - badatelské kempy pro ZŠ 160,00 225,00 36 000,00 den*žák

1.1.2.7.5 Občerstvení žáků - Evropský den jazyků 80,00 180,00 14 400,00 žák

1.1.2.7.6 Občerstvení žáků - letní jazyková škola ZŠ 160,00 225,00 36 000,00 den*žák

1.1.2.7.7 Cestovné žáků - badatelské kempy ZŠ 100,00 45,00 4 500,00 žák

1.1.2.7.8 Cestovné žáků - letní jazyková škola pro ZŠ 100,00 45,00 4 500,00 žák

1.2 Jednotkové náklady 797 132,00 1,00 797 132,00

1.3 Nepřímé náklady 564 039,90

22,70% investice - max 30%  z celkových způsobilých výdajů

49,97%  kap 1.1.1 + 1.1.2.3 + 1.1.2.4 - max 50% z celkových způsobilých výdajů

3,06% kap 1.1.2.6 - max 49% z celkových způsobilých výdajů



5,16% Jednotkové náklady max 20% z kap 1



Komentáře a zdůvodnění

KA 3, výuková pomůcka pro žáky maturitního oboru Agropodnikání - ŠVP Chov koní a jezdectví, žáky učebního 

oboru Jezdec a chovatel koní, výuka předmětů Praxe, Chov koní, seznámení s welfare koní, trenažér pro koně 

(kolotoč) udržuje kondici a zdravotní stav koní díky možnosti několikahodinovému dennímu pohybu, v současné 

době se jedná o běžně dostupnou pomůcku v každé stáji a je nezbytné, aby žáci práci s tímto trenažérem 

ovládali, věděli, kdy a jak ho použít, chceme tedy žáky lépe připravit na vstup na trh práce, využití i během 

chovatelského kroužku, viz. Příloha 1

KA 3, žáci čtyčletého oboru chovu koní a jezdectví a učňovského oboru Chovatel a jezdec, potřebují být pro 

budoucí uplatnění na trhu práce vzdělaní ve všech oblastech jezdectví, ke kterému patří i vozatajství. Proto je pro 

nás nezbytná pomůcka kočáru pro výuku zápřahu. Na trhu práce mohou ty znalosti využít v soukromých stájích, 

které nabízejí projíždky kočárem, sportovní vozatajství, přepravu kočárem taženými koňmi v centrech měst a 

jiné, využití v rámci odborných předmětů a předmětu Praxe, viz. Příloha 2

KA 3, vysoce kvalitní a moderní výuková pomůcka pro žáky maturitních oborů Přírodovědné lyceum, 

Zahradnictví, Agropodnikání a Veterinářství, v rámci předmětů biologie, mikrobiologie ji v průběhu studia využují 

všichni žáci maturitních oborů (cca 300 žáků), sledování nových trendů v oboru genetiky, pěstování tkáňových 

kultur,např při sterilní izolaci dělivého pletiva z kořene rostliny, se z něho dá vypěstovat nová rostlina, množení 

květin (třeba orchidejí) vegetativně, pokusy z oblasti genety, pomůcka bude využita i během badatelského 

kroužku SŠ a badatelského kempu ZŠ, viz. Příloha 3



KA 3, pomůcka do mikrobiologické laboratoře pro úpravu a čištění vody pro její následné využití pro pokusy, pro 

žáky maturitních oborů Přírodovědné lyceum, Zahradnictví, Agropodnikání a Veterinářství, v rámci předmětů 

biologie, mikrobiologie ji v průběhu studia využují všichni žáci maturitních oborů (cca 300 žáků), využití pro 

badatelský kroužek SŠ a badatelský kemp SŠ, viz. Příloha 3

KA 3, vysoce kvalitní a moderní výuková pomůcka pro žáky maturitních oborů Agropodnikání a Veterinářství,  

využití v předmětech Chov zvířat, Anatomie a fyziologie zvířat, Praxe, tato pomůcka v reálné velikosti zcela chybí, 

popis jednotlivých orgánů, jejich uložení a funkcí je součástí praktické maturitní zkoušky žáků Agropodnikání a 

Veterinářství, v souladu s ŠVP, využití pro 250 žáků oborů Agropodnikání, Veterinářství, průběžně využíváno 

během celého studia v rámci výše vyjmenovaných předmětů, využití i v rámci výukových kempů či projektových 

dní, viz. Příloha 4

KA 3, vysoce kvalitní a moderní výukové pomůcky umožňujcící nácvik inseminace krávy a výuku správných 

technik očkování skotu, značkování uší a aplikaci růstových implantátů, velmi učitečná pomůcka pro žáky oboru 

Veterinářství pro nácvik kastrace v rámci předmětu Praxe, v souladu s ŠVP, využití v průběhu celého studia 200 

žáky oboru Veterinářství, viz. Příloha 5

KA 3, výuková pomůcka pro žáky maturitního oboru Agropodnikání - ŠVP Chov koní a jezdectví, žáky učebního 

oboru Jezdec a chovatel koní, výuka předmětů Praxe, Chov koní, seznámení s welfare koní, nácvik správné 

manipulace se zvířetem, viz. Příloha 6

KA 3, laboratoř určená pro práci do terénu, bude využívána během letních kempů a biologických kroužků pro 

žáky ZŠ a SŠ, viz. Příloha 7

KA 3, výuková pomůcka pro žáky maturitního oboru Agropodnikání a Veterinářství, učebního oboru Zemědělec - 

farmář, pochopení anatomie tohoto hospodářského zvířte, využití v rámci chovatelského kroužku a kroužku 

Mladý farmář, viz. Příloha 8

0,5 úvazku x plat 34 000 kč po celou dobu realizace - KA 4

32 hodin měsíčně * 36 měsíců



Koordinátor CS SŠ 60 hodin měsíčně * 36 měsíců + 3 koordinátoři CS na partnerských ZŠ 6 hodin měsíčně * 36 

měsíců

KA 3, 12 kroužků*(64 hod přímé výuky kroužky+64 hod příprav), KA 2, 6 odpoledních jazykových škol pro žáky SŠ 

* (60 hodin přímé výuky + 30 hodin příprav)

v průměru 30 hodin měsíčně * 36 měsíců

KA 2, 32 hodin měsíčně * 36 měsíců

KA 2,10 učitelů * 12 setkání * 2 hod + příprava a spolupráce na zpracování výstupů = 30 hodin/učitel

KA 3, odborný lektor realizující workshop pro žáky ZŠ v rozsahu 6 hodin * 15 workshopů

KA 3, 2 lektoři * 15 výukových bloků pro MŠ * (2 hodiny přímé lektorské činnosti a 2 hodiny příprav), 6 lektorů * 

15 projektových dní pro ZŠ * (5 hodin přímé lektorské činnosti a 4 hodin příprav), lektor 3 badatelských kempů * 

(120 hodin přímé lektorské činnosti a 45 hodin příprav), lektoři 6 výukových kempů * (240 hodin přímé lektorské 

činnosti a 90 hodin příprav), KA 2, 6 lektorů * 3 Evropských dnů jazyků * (4 hodiny přímé lektorské činnosti a 3 

hodiny příprav), KA 2lektoři 3 letních jazykových škol * (120 hodin přímé lektorské činnosti a 45 hodin příprav), 

KA 3 lektoři individuální přípravy žáků SŠ na odborné soutěže 30 žáků * 20 hodin přímé pedagogické podpory

KA 3, 2 lektoři junioři 6 výukových kempů pro žáky ZŠ * 40 hodin, lektor junior 3 badatelských kempů * 40 hodin, 

lektor junior * 3 chovatelské kroužky * 64 hodin



KA 2, učitelské PC do všech učeben školy, vybavení souvisí se zvyšováním kvality výuky a využívání ICT ve výuce 

(powerpointové prezentace, digitální učební materiály, odborná videa, práce s odbornými portály a dalšími 

internetovými informačními zdroji pro potřeby výuky)

KA 2, dataprojektory do všech učeben školy umožňující přenos z učitelského PC na tabuli

KA 2, 30 notebooků do 2 odborných učeben pro výuku oborů Agropodnikání, Zahradnictví a Přírodovědné 

lyceum pro zvyšování kvality výuky a využívání ICT ve výuce (programy na výpočet krmné dávky, práce s 

portálem Mladý farmář, sestavení osevního postupu, plánu hnojení, práce s odborným rostlinolékařským 

portálem, vyhledávání potřebných informací na zemědělském portálu e-Agri, práce s programem na sadovnické 

kreslení, práce s digitálními učebními materiály)

KA 3, studentské mikroskopy pro materiální zajištění badatelského kroužku, tyto mikroskopy splňují vyšší nároky 

pro využití v rámci tohoto kroužku, viz. Příloha 9

KA 3, nákup konkrétního spotřebního materiálu se bude odvíjet od obsahu výukového bloku a počtu žáků, 

výpočet: 1 500 Kč/blok * 15 bloků (rostlinný materiál, zemina, květináče, výtvarné potřeby, dekorace, odměny)

KA 3, nákup konkrétního spotřebního materiálu se bude odvíjet od obsahu projektových dní a počtu žáků, 

výpočet: 1 000 Kč/každý vzdělávací program * 8 ŠVP * 15 projektových dní (rostlinný materiál, zemina, 

květináče, výtvarné potřeby, dekorace, odměny, vzorky, sady laboratorního skla a dalších drobných pomůcek do 

laboratoře chemie a biologie), předpoklad je v průměru 70 žáků za 1 PD

KA 3, nákup konkrétního spotřebního materiálu se bude odvíjet od obsahu výukového kempu a počtu žáků, 

výpočet: 20000 Kč/kemp * 6 kempů (např. drobné pracovní nářadí, rostlinný materiál, vzorky, zemina, květináče, 

krmivo, drobný veterinární materiál)

KA 3, nákup konkrétního spotřebního materiálu se bude odvíjet od obsahu badatelského kempu a počtu žáků, 

výpočet: 10000 Kč/kemp * 3 kempy (laboratorní sklo, laboratorní vzorky, další drobné pomůcky do laboratoří 

chemie a biologie)

KA 3, nákup konkrétního spotřebního materiálu se bude odvíjet od zvolených témat kroužku a počtu žáků 

(drobné pracovní a ochranné pomůcky, laboratorní sklo a další drobné pomůcky, ), výpočet: 2000 Kč/měsíčně * 

30 měsíců realizace

KA 3, nákup konkrétního spotřebního materiálu se bude odvíjet od zvolených témat kroužku a počtu žáků 

(krmivo, drobné pracovní a ochranné pomůcky, vzorky osiv, rostlinný materiál), výpočet: 8000 Kč/měsíčně * 30 

měsíců realizace



KA 3, nákup konkrétního spotřebního materiálu se bude odvíjet od zvolených témat kroužku a počtu žáků 

(drobné pracovní a ochranné pomůcky, krmivo pro chovaná zvířata, drobný veterinární materiál, výpočet: 8000 

Kč/měsíčně * 30 měsíců realizace

KA 3, nákup konkrétního spotřebního materiálu se bude odvíjet od zvolených témat kroužku a počtu žáků 

(drobné pracovní a ochranné pomůcky, laboratorní sklo a další drobné pomůcky do laboratoří, vzorky, materiál 

na pokusy), výpočet: 3000 Kč/měsíčně * 30 měsíců realizace

KA 4, sada odborých metodik pro práci speciálního pedagoga

KA 2, učební a didaktické pomůcky, které budou v rámci schůzek pedagogů vyhodnoceny jako pomůcky 

podporující rozvoj matematické gramtonosti

KA 2, nákup konkrétního spotřebního materiálu se bude odvíjet od obsahu a počtu žáků, výpočet: 3 000 Kč * 3 

dny (rostlinný materiál, zemina, květináče, výtvarné potřeby, dekorace, odměny, vzorky, sady laboratorního skla 

a dalších drobných pomůcek do laboratoře chemie a biologie), předpoklad je v průměru 60 žáků za 1 PD

KA 2, nákup konkrétního spotřebního materiálu se bude odvíjet od obsahu letní jazykové školy apočtu žáků, 

výpočet 10000 Kč/letní jazyková škola * 3 letní jazykové školy (výtvarné potřeby, kancelářské potřeby, drobné 

sportovní potřeby, materiál do laboratoří, rostlinný materiál atd.)

KA 2, nákup konkrétního spotřebního materiálu se bude odvíjet od obsahu odpolední jazykové školy a počtu 

žáků, výpočet 5 000 * 6 odpoledních jazykových škol (nákup cvičebnic pro žáky, kopie)

KA 2, SW pro učitelská PC a žákovské notobooky umožňujcí práci s textovými, tabulkovými editory, tvorba 

prezentací

KA 3, výpočet: 1 exkurze na výukový blok * 3 výukové bloky * 3000 Kč cena dopravy Benešov - Poměnice a zpět, 

vč. přistavení a čekací doby, účast 120 žáků MŠ

KA 3, výpočet: 1 exkurze na výukový kemp * 6 výukových kempů * 200 km * 25 Kč/km, účast 90 žáků ZŠ

KA 3, výpočet: 1 exkurze v rámci 1 výukového kempu s účastí15 žáků * 6 exkurzí

KA 3, výpočet: 1 exkurze na badatelský kemp * 3 badatelské kempy * 200 km * 25 Kč/km, účast 45 žáků ZŠ

KA 3, výpočet: 1 exkurze v rámci 1 badatelského kempu s účastí 15 žáků * 3 exkurze

KA 3, 12 exkurzí v rámci kroužků volnočasových aktivit * 120 km * 25 Kč/km, účast 45 žáků



KA 3, 30 exkurzí pro zvyšování kvality výuky a seznamování žáků s novými trendy, postupy a technologiemi * 400 

km * 25 Kč/km, účast v průměru 40 žáků SŠ na exkurzi

KA 3, vstupné během exkurzí pro 300 žáků SŠ

KA 2, výpočet: 1 exkurze v rámci 1 letní jazykové školy * účast 15 žáků * 3 exkurze

KA 3, doprava části pedagogické školy do partnerské školy (stínování kolegů, sdílení dobré praxe, workshop), 400 

km * 25 Kč/km, včetně ceny za přistavení a čekací doby

KA 3, drobné občerstvení (svačina a pití) pro 20 žáků MŠ v rámci 1 výukového bloku * 15 výukových bloků

KA 3, výpočet: svačina (obložená houska, sušenka, ovoce, pití) v hodnotě 80 Kč * 1080 účastníků projektových 

dní

KA 3, výpočet: dopolední a odpolední svačina (obložená houska, sušenka, ovoce), oběd a pitný režim v hodnoě 

160 kč za den * 30 dní * 15 žáků

KA 3, výpočet: dopolední a odpolední svačina (obložená houska, sušenka, ovoce), oběd a pitný režim v hodnoě 

160 kč za den * 15 dní * 15 žáků

KA 2, výpočet: svačina (obložená houska, sušenka, ovoce, pití) v hodnotě 80 Kč * 180 účastníků projektových dní

KA 2, výpočet: dopolední a odpolední svačina (obložená houska, sušenka, ovoce), oběd a pitný režim v hodnoě 

160 kč za den * 30 dní * 15 žáků

KA 3, doprava na exkurzi (vlakem, linkovým autobusem) pro 45 žáků za 3 badatelské kempy
KA 2, doprava na exkurzi (vlakem, linkovým autobusem) pro 45 žáků za 3 letní jazykové školy


